บทความวิจยั
การออกแบบระบบการจัดการยาเหลือใช้ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานโดยการวิ เคราะห์หาสาเหตุราก
วิภาดา ปุณณภาไพศาล1, ภัทรินทร์ กิตติบญ
ุ ญาคุณ2, กฤษณี สระมุณี3
1นิสต
ิ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3หน่ วยวิจย
ั เภสัชศาสตร์สงั คม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาจานวนรายการยาเหลือใช้ ปริมาณยาเหลือใช้ มูลค่ายาเหลือใช้
และปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั จานวนรายการยาเหลือใช้ 2) วิเคราะห์หาสาเหตุรากของปั ญหายาเหลือใช้ 3) ออกแบบระบบใน
การจัดการยาเหลือใช้โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ วิ ธีการ: ใช้หลักการของกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุรากในการออกแบบ
งานวิจยั ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ระยะ ประกอบด้วยการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงสารวจเพื่อศึกษาจานวน
รายการยาเหลือใช้ ปริมาณยาเหลือใช้ และมูลค่ายาเหลือใช้ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานจานวน 403 ราย ระยะที่ 2 การสัมภาษณ์
แบบกึง่ โครงสร้างในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวานจานวน 19 คนแรกทีม่ จี านวนรายการยาเหลือใช้สงู สุด และสัมภาษณ์บุคลากรทาง
การแพทย์ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ 1 คน เภสัชกร 4 คน และพยาบาลวิชาชีพ 4
คน และระยะที่ 3 นาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาระยะที่ 1 กับ 2 แก่ทป่ี ระชุมทีมบุคลากรทางการแพทย์โดยวิเคราะห์ปัญหายา
เหลือใช้ดว้ ยกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุราก ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การสารวจปริมาณยาเหลือใช้ เป็ นเพศหญิงร้อยละ
73.40 มูลค่ายาเหลือใช้รวม 64,119.56 บาท หรือเฉลีย่ 159.11 บาทต่อราย ยาเหลือใช้ทม่ี ปี ริมาณสูงสุด คือ metformin 500 mg,
aspirin 81 mg, glipizide 5 mg, enalapril 5 mg และ simvastatin 20 mg ตามล าดับ metformin 500 mg เป็ นยาเหลือ ใช้ ท่ีมี
มูลค่าสูงสุด รองลงมา คือ mixtard 70/30 (vial), hydralazine 25 mg, losartan 50 mg และ simvastatin 20 mg ตามลาดับ ปั จจัย
ที่สมั พันธ์กบั การมียาเหลือใช้มากกว่า 4 รายการ ได้แก่ อายุ ท่มี ากกว่า 60 ปี (ORadj 0.58 , 95%CI 0.36-0.95) และรายได้
1,000-5,000 บาทต่อเดือน (ORadj 0.52 , 95%CI 0.32-0.85) สาเหตุของการมียาเหลือใช้ประกอบด้วยปั จจัยด้านผูป้ ่ วย (ทัศนคติ
ความเชื่อ ความรูเ้ รื่องโรคและยา และพฤติกรรมการใช้ยา) ปั จจัยด้านระบบการให้บริการ และปั จจัยอื่น ๆ (เช่น การขาดผูด้ ูแล
การมีส่วนร่วมของชุมชน) ทีมบุคลากรทางการแพทย์จงึ ได้ปรับการทางานทัง้ ในบทบาทของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรในการ
แก้ปัญหายาเหลือใช้ และจัดให้มกี ารเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวาน สรุป: การทางานร่วมกันของทีมบุคลากรทางการแพทย์
ตลอดจนความร่วมมือของผูป้ ่ วย สมาชิกในครอบครัวและชุมชน จะช่วยพัฒนาระบบการจัดการยาเหลือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังยื
่ น
คาสาคัญ: ยาเหลือใช้ สาเหตุราก แนวทางการจัดการยาเหลือใช้ บุคลากรทางการแพทย์

รับต้นฉบับ: 22 มิ.ย. 2560, รับลงตีพมิ พ์: 23 ส.ค. 2560
ผูป้ ระสานงานบทความ: วิภาดา ปุณณภาไพศาล นิสติ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาเภอกันทร
วิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150 E-mail: plewipada488@yahoo.com

RESEARCH ARTICLE
Designing the System for Management of Unused Medicine in Patients
with Diabetes Mellitus by Using Root Cause Analysis Framework
Wipada Punnapapaisan1, Pattarin Kittiboonyakun2, Kritsanee Saramunee3
1Student

in Master of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University
of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University
3Social Pharmacy Research Unit, Mahasarakham University

2Department

Abstract
Objective: The purposes of this study were 1) to investigate number of items, quantity and cost of unused
medicines as well as their predictive factors, 2) to analyze root causes of unused medicines, and 3) to design system
for management of unused medicine by health care team. Method: The concepts of root cause analysis were used to
design three phases of the study including both quantitative and qualitative studies. Phase I was a survey exploring
number of items, quantity and cost of unused medicines in 403 diabetic patients. Phase II was a semi-structured interview
with 19 patients having the highest number of items of unused medicines and health professionals including one family
doctor, one general practitioner, 4 pharmacists and 4 nurses. Finally, phase 3 involved the presentation of the information
from phases 1 and 2 to health professional teams, and then applied the concepts of root cause analysis to the problem
of unused medicines. Result: The majority of participants being survey on unused medicine was female (73.40 %) with
the total cost of unused medicines of 64,119.54 Baht or 159.11 Baht per person on average. Unused medicine with the
highest quantity was metformin 500 mg, followed by aspirin 81 mg, glipizide 5 mg, enalapril 5 mg and simvastatin 20
mg, respectively. Metformin 500 mg was unused medicines with the highest cost followed by mixtard 70/30 ( vial) ,
hydralazine 25 mg, losartan 50 mg and simvastatin 20 mg, respectively. Predicting factors of having more than 4 items
of unused medicines were age 60 years and over ( ORadj 0.58, 95%CI 0.36-0.95) and having income of 1,000-5,000
Baht per month ( ORadj 0.52, 95%CI 0.32-0.85) . Contributing factors for the unused medicines included patient factor
(attitude, belief, knowledge of disease and medication, and medication-taking behaviors), system of health care services
and other factors (such as a lack of caregivers and community participation). Health team adjusted the roles of doctors,
nurses and pharmacists to address the problems of unused medicines and arranged home health care services in
diabetic patients. Conclusion: The collaborations within health care team and involvement of patients, family members
and community could help develop the system to address the problems of unused medicines effectively and sustainably.
Keywords: unused medicine, root cause analysis, management of unused medicines, health care team
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บทนา
โ รค เบ า ห ว า นเป็ นโ รคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ นปั ญหา
สาธารณสุข ทัว่ โลก เป้ า หมายของการควบคุ ม อาการใน
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ได้แก่ ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร
(pre-prandial capillary plasma glucose) เท่ า กับ 80-130
mg/dl , HbA1C น้อยกว่า 7% และระดับความดันโลหิตน้อย
กว่ า 140/90 mmHg (1) ผู้ ป่ วยที่ มี โ รคร่ ว มหลายโรค
จ าเป็ น ต้อ งใช้ย ารัก ษาร่ ว มกัน หลายรายการจึง ท าให้พ บ
ปั ญหายาเหลือใช้ตามมาได้ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
จานวนโรคเรือ้ รัง 2 โรคเป็ นปั จจัยทีบ่ ่งชีถ้ งึ การเกิดยาเหลือ
ใช้ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (ORadj 4.57, 95%CI 1.60–
13.01) (2) ความชุ ก ของการเกิ ด ยาเหลื อ ใช้ ใ นผู้ ป่ วย
เบาหวานชนิดที่ 2 อยู่ท่รี ้อยละ 51.72 ยาเหลือใช้มกั พบใน
ผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 65 ปี ขน้ึ ไป ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การเกิดยาเหลือใช้ คือ ระยะเวลานัดตัง้ แต่ 3 เดือนขึน้ ไป
(ORadj 2.31, 95%CI 1.16–4.60) และการไม่ ใ ช้ส มุ น ไพร
หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหารควบคู่ ไ ปกับ การรัก ษาแผน
ปั จ จุ บ ัน (ORadj 3.06, 95%CI 1.03–8.91) เหตุ ผ ลการมีย า
เหลื อ ใช้ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการที่ แ พทย์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขจ่ายยาเกินวันนัดร้อยละ 45.83 และผูป้ ่ วยลืมกิน
ยาในบางมือ้ ร้อยละ 39.17 (3) ปริมาณยาเหลือใช้ทพ่ี บมาก
ที่ สุ ด คื อ metformin 500 mg, glibenclamide 5 mg และ
glipizide 5 mg ตามลาดับ (3,4) การศึกษาของต่างประเทศ
ก็พบว่า ยาเหลือใช้ท่พี บได้บ่อย คือ ยาในกลุ่มระบบหัวใจ
และหลอดเลือ ด ยารัก ษาโรคเบาหวาน และยาเกี่ย วกับ
ระบบทางเดินหายใจ เหตุผลของการมียาเหลือใช้มกั จะมา
จากการทีแ่ พทย์เปลี่ยนแปลงคาสังการใช้
่
ยาร่วมกับปั ญหา
ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย (5)
แบบแผนความเชื่อ ด้า นสุข ภาพอธิบ ายการเกิด
พฤติกรรมสุขภาพว่ามีทม่ี าจากการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการ
เป็ นโรค ความรุนแรงของโรค ประโยชน์ของการรักษาและ
ป้ อ งกัน โรค รวมถึงการรับรู้อุ ปสรรคของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม แรงจูงใจด้านสุขภาพ และปั จจัยร่วม ได้แก่ อายุ
เพศ สถานภาพ การศึกษา ทัศนคติ (6,7) ทฤษฎีน้ีสามารถ
น ามาใช้ อ ธิบ ายถึ ง การรับ รู้ เ กี่ ย วกับ โรคเบาหวานและ
พฤติกรรมการใช้ยาของผูป้ ่ วยได้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
อธิบ ายว่ า พฤติ ก รรมเกิด จากตัว แปร ได้ แ ก่ ความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการคาดหวั ง ผลของการกระท า
พฤติก รรมนัน้ ความเชื่อ เกี่ยวกับบุค คลอ้างอิง เช่ น สามี

ภรรยา เพื่อน แพทย์ พยาบาล ความคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
และความเชื่อเกี่ยวกับปั ญหาหรืออุปสรรคในการประกอบ
พฤติกรรม รวมทัง้ อิทธิพลของปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว
(8) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมความร่วมมือในการใช้
ยาและการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยที่เป็ นสาเหตุหนึ่ง
ของปั ญหายาเหลือใช้ทพ่ี บได้
จากข้อ มูลของโรงพยาบาลวานรนิ ว าส จัง หวัด
สกลนครในปี ง บประมาณ 2558 มีผู้ป่ วยโรคเบาหวานที่
สามารถควบคุมระดับ HbA1c<7% ได้ตามเป้ าหมายเพียง
ร้ อ ย ล ะ 17.97 ป ร ะ ก อ บ กั บ ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า 3 เ ดื อ น
(พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) มีผปู้ ่ วยนายาเหลือใช้มาคืน
ให้กบั เภสัชกรจานวนทัง้ สิน้ 73 ราย มูลค่ายาเหลือใช้รวม
45,191.05 บาท ค่าเฉลีย่ 619.06 บาทต่อราย ยาเหลือใช้ท่ี
ผู้ป่วยนามาคืนส่วนใหญ่เป็ นยาเสื่อมสภาพหรือหมดอายุท่ี
ต้องนาไปเผาทาลาย ถือเป็ นยาทีต่ อ้ งสูญเสียทิง้ ไป ยาเหลือ
ใช้ยงั มีผลกระทบต่อผลการรักษาและความปลอดภัยในการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วยหากมีการใช้ยาไม่ถูกต้อง
ปั จจัยทีท่ าให้เกิดยาเหลือใช้อาจเกิดได้จากปั จจัย
หลัก 3 ประการ ได้แก่ ผูป้ ่ วย บุคลากรทางการแพทย์ และ
ระบบการจัด การด้า นยา ยัง ไม่ มีก ารศึก ษาเกี่ย วกับ การ
ออกแ บ บ ระ บบ จั ด การปั ญหา ยา เหลื อ ใช้ ใ นผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ศึก ษาปั ญ หายาเหลือ ใช้ในกลุ่ ม ผู้ป่ วยโรคเบาหวาน โดย
อาศัยกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุรากแบบ 4 ขัน้ ตอน ซึ่ง
ประยุ ก ต์ ม ากจากหลั ก การ root cause analysis ของ
หน่ วยงานควบคุมดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยแห่งชาติ
ประเทศสหราชอาณาจัก ร (9,10) ที่ใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์
สาเหตุ หรือปั จจัยของการเกิดเหตุ การณ์ อนั ไม่พึงประสงค์
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ขัน้ ตอนทัง้ 4 ได้แก่ การระบุ
ปั ญหาเกีย่ วกับยา การค้นหาปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดปั ญหา
เกีย่ วกับยา การวิเคราะห์หาสาเหตุรากของปั ญหาเกี่ยวกับ
ยา และการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อลดและป้ องกันการเกิด
ปั ญหาเกีย่ วกับยา การศึกษานี้จะพิจารณาขัน้ ตอนดังกล่าว
ในมุ ม มองของผู้ป่ วยโรคเบาหวานโดยวิเ คราะห์ใ นด้า น
ความรู้ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวานและการใช้ ย า
พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ยา อุปสรรคหรือปั จจัย
สนับสนุ นในการดูแ ลตนเอง นอกจากนี้ยงั ได้วิเคราะห์ใ น
มุ ม มองของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ นด้ า นระบบการ
ให้บริการ นโยบายองค์กร ความสาคัญของปั ญหายาเหลือ
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ใช้ อุปสรรคหรือปั จจัยสนับสนุ นในการทางาน ข้อมูลนี้จะ
นาไปสู่การออกแบบระบบในการจัดการยาเหลือใช้โดยทีม
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้แก้ปัญหายาเหลือใช้ทเ่ี กิดขึน้
ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน โดยอาศัย
กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุรากในการออกแบบการวิจยั
3 ระยะ (ภาพรวมของการศึกษาแสดงอยู่ในแผนภาพที่ 2 ที่
เชื่อมโยงกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุรากกับการศึกษาแต่
ละระยะ) การศึก ษาด าเนิ น การในระหว่ า งเดือ นมีน าคม
2559 ถึ ง กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตให้
ดาเนินการได้โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม ตามใบรับ รองอนุ ม ัติ เ ลขที่
010/2559 ในการศึกษานี้ ยาเหลือใช้ คือ รายการยาทุกชนิด
ที่ผู้ป่ วยได้ร ับจากคลินิ กเบาหวานของโรงพยาบาลวานร
นิ ว าส แต่ ไ ม่ นั บ รวมยาที่ผู้ป่ วยเพิ่ง ได้ร ับ ตามวัน นั ด ครัง้
ล่าสุดจากโรงพยาบาล
ระยะที ่ 1 การศึกษาเชิ งสารวจ
ผู้ วิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานทีข่ น้ึ ทะเบียนกับโรงพยาบาลวานรนิวาส และ
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดูแลของโรงพยาบาลวานรนิวาสและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) 4 เขต ได้แก่
รพ.สต.หนองฮาง รพ.สต.โนนอุดม รพ.สต.โพนแพง และ
รพ.สต.จาปาดง การคานวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรสาหรับ
การประมาณตัวแปรเชิงปริมาณในประชากรกลุ่มเดียว (11)
การศึกษาเก็บข้อมูลยาเหลือใช้ทบ่ี า้ นผูป้ ่ วยด้วยวิธกี ารเลือก
ตัวอย่างผูป้ ่ วยแบบตามสะดวก
ผู้ วิ จ ั ย และผู้ ช่ ว ยวิ จ ั ย ที่ ผ่ า นการอบรม ได้ แ ก่
เจ้าหน้าทีป่ ระจา รพ.สต. และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่ บ้า น (อสม.) เป็ น ผู้เ ก็บ ข้อ มูล การเก็บ ข้อ มูล ใช้แ บบ
บันทึกรายการยาเหลือใช้ซง่ึ ประกอบด้วยข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่
เพศ อายุ การศึ ก ษา รายได้ ระยะเวลาที่ ป่ วยเป็ น
โรคเบาหวาน จานวนโรคร่วม จานวนรายการยาที่ไ ด้ร ับ
จานวนวันนัด รายการยาเหลือใช้ และปริมาณยาเหลือใช้
ขัน้ ตอนนี้อาศัยหลักการวิเคราะห์หาสาเหตุรากใน
ขัน้ ตอนที่ 1 นัน่ คือการระบุปัญหาเกี่ยวกับยาเหลือใช้ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ต่ อ มาใช้ห ลัก การ
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วิเคราะห์หาสาเหตุรากในขัน้ ตอนที่ 2 คือ การค้นหาปั จจัยที่
มีผลต่อการเกิดปั ญหายาเหลือใช้ (จานวนรายการยาเหลือ
ใช้) ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก โดยตัวแปรอิสระ คือ
ตัวแปรกลุ่ม 13 ตัว ได้แก่ เพศ (ชาย, หญิง) อายุ (≤60, >60
ปี ) ระดั บ การศึ ก ษา (ไม่ ไ ด้ เ รี ย นและประถมศึ ก ษา,
มัธ ยมศึก ษาขึ้นไป) จ านวนวัน นัด (<30, 30-60, >60 วัน)
การใช้สมุนไพร (ใช้, ไม่ใช้) รายได้ (<1,000, 1,000-5,000,
>5,000 บาท) ระยะการเป็ นโรคเบาหวาน (<5, 5-10, >10
ปี ) จ านวนโรคร่ ว ม (0-1, >1 โรค) พฤติ ก รรมการลื ม
รับประทานยา (มี, ไม่ม)ี พฤติกรรมการปรับขนาดยา (มี,
ไม่ม)ี พฤติกรรมการใช้ยาผิดวิธี (มี, ไม่ม)ี พฤติกรรมการไม่
มาตามนัด (มี, ไม่ม)ี และจานวนรายการยาทีไ่ ด้รบั (1-4, >4
รายการ) โดยใช้กลุ่มแรกของแต่ละตัวแปรเป็ นกลุ่มอ้างอิง
ระยะที ่ 2 การศึกษาเชิ งคุณภาพ
ในระยะนี้ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 2 กลุ่ม คือ 1) ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานจากการศึกษา
ระยะที่ 1 ที่มีจ านวนรายการยาเหลือ ใช้สูงสุด จ านวน 19
อันดับแรก โดยมีเกณฑ์การคัดออก คือ ผูป้ ่ วยทีย่ า้ ยถิน่ ฐาน
ระหว่างการศึกษาหรือผู้ป่วยที่ได้รบั ยาจิตเวชร่วมด้วย 2)
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานจ านวน 10 ราย ประกอบด้ว ย แพทย์เ วช
ศาสตร์ค รอบครัว 1 ราย แพทย์เ วชปฏิบ ัติท ัว่ ไป 1 ราย
พยาบาลวิชาชีพ 4 ราย และเภสัชกร 4 ราย
การเก็ บ ข้ อ มู ล ใช้ แ นวทางการสั ม ภ า ษ ณ์ ที่
พั ฒ นาขึ้ น จากงานวิ จ ั ย อื่ น ( 5) การสั ม ภาษณ์ ผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานและบุคลากรทางการแพทย์ใช้แบบสัมภาษณ์
คนละชุ ด กัน แบบสัม ภาษณ์ ไ ด้ผ่ า นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วจิ ยั ได้ทดสอบคาถามใน
แบบสัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานกับผูป้ ่ วย 3 ราย และ
ทดสอบแบบสัม ภาษณ์ ข องบุ ค ลากรทางการแพทย์ ก ับ
บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย หลังจากนัน้ ปรับปรุง แนว
คาถามให้สมบูรณ์และเข้าใจได้ง่ายมากขึน้ ในระหว่างการ
สัม ภาษณ์ ผู้วิจ ัย บัน ทึก เสีย งการสัม ภาษณ์ หลัง การเก็บ
ข้อมูลแต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั ถอดเทปการสัมภาษณ์แบบคาต่อคา
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ content analysis ขั น้ ตอนนี้ ใ ช้
หลักการวิเคราะห์หาสาเหตุรากในขัน้ ตอนที่ 2 นัน่ คือการ
ค้นหาคาอธิบายต่อการเกิดปั ญหายาเหลือใช้ร่วมด้วย

ระยะที ่ 3 การศึกษาเชิ งคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั จัดการประชุมทีมบุคลากรทางการแพทย์ทงั ้
10 รายที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ในระยะที่ 2 ผู้วจิ ยั นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ท่ไี ด้จากระยะที่ 1 และ 2 เพื่อให้ท่ปี ระชุม
ร่ ว มกัน วิเคราะห์หาสาเหตุ รากของการมียาเหลือ ใช้ และ
สร้างเป็ นแผนภาพก้างปลา ขัน้ ตอนนี้ใช้หลักการวิเคราะห์
หาสาเหตุ รากในขัน้ ตอนที่ 3 (การวิเคราะห์หาสาเหตุราก
ของปั ญหาเกีย่ วกับยา) แล้วจึงออกแบบระบบการจัดการยา
เหลือใช้ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานร่วมกัน
ระหว่างการประชุมมีการบันทึกเสียง หลังจากนัน้
ผูว้ จิ ยั ถอดเทปการประชุมแบบคาต่อคา การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ content analysis ขัน้ ตอนนี้อาศัยหลักการวิเคราะห์หา
สาเหตุรากในขัน้ ตอนที่ 4 นัน่ คือการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อ
ลดและป้ องกันการเกิดปั ญหาเกีย่ วกับยา

ผลการวิ จยั
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาเชิ งสารวจ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมด 403
ราย เป็ นผู้ป่วยที่มียาเหลือใช้ท่บี ้านทุกราย พบว่าร้อยละ
73.40 ของตั ว อย่ า งเป็ นเพศหญิ ง อายุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ
60.70±10.76 ปี ร ะ ย ะ ก า ร เ ป็ น โ ร ค เ บ า ห ว า น เฉ ลี่ ย
10.05±7.35 ปี ร้ อ ยละ 40.20 เป็ นโรคเบาหวานมาแล้ ว
ระหว่าง 5-10 ปี จานวนโรคร่วมเฉลี่ย คือ 1.17±0.82 โรค

ร้ อ ยละ 88.8 ไม่ ไ ด้ เ รี ย นหนั ง สื อ หรื อ จบการศึ ก ษาใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 50.1 มีรายได้เฉลีย่
1,000-5,000 บาทต่อเดือน
ตัว อย่ า งร้อ ยละ 53.10 มีย าเหลือ ใช้ม ากกว่ า 4
รายการ จานวนรายการยาเหลือใช้เฉลีย่ 5 รายการต่อผูป้ ่ วย
หนึ่งราย ผูป้ ่ วย 1 รายมีจานวนรายการยาเหลือใช้สงู สุด คือ
14 รายการ เมื่อพิจารณาจานวนรายการยาเหลือใช้มที งั ้ สิน้
75 รายการ เป็ น ยาเม็ด 104,778 เม็ด ยาฉี ด อิน ซูลิน 97
ไวอัล ยาฉีดอินซูลินรูปแบบปากกา 1 แอมป์ พูล มูลค่ายา
เหลือ ใช้ร วม 64,119.56 บาท หรือ เฉลี่ย 159.11 บาทต่ อ
ราย
รายการยาเหลือใช้ทม่ี ปี ริมาณสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ metformin 500 mg, aspirin 81 mg, glipizide 5 mg,
enalapril 5 mg และ simvastatin 20 mg ตามล าดั บ ยา
เหลือใช้ท่มี ีมูลค่ายาสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ metformin
500 mg, mixtard 70/30 (แบบไวอัล), hydralazine 25 mg,
losartan 50 mg และ simvastatin 20 mg รายละเอีย ดดัง
แสดงในตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบว่า ปั จจัยที่
สัมพันธ์กบั จานวนรายการยาเหลือใช้ มากกว่า 4 รายการ
ได้แก่ อายุ (ORadj 0.58, 95%CI 0.36-0.95) กล่าวคือ กลุ่ม
ทีม่ อี ายุมากกว่า 60 ปี มีโอกาสทีจ่ ะมียาเหลือใช้มากกว่า 4
รายการ น้อยกว่ากลุ่มอายุ ≤60 ปี และรายได้ (ORadj 0.52,

ตารางที่ 1. รายการยาเหลือใช้และมูลค่ายาเหลือใช้ 10 อันดับแรก
รายการยาเหลือใช้
ปริมาณยา (เม็ด)
รายการยาเหลือใช้

มูลค่ายา (บาท)

Metformin 500 mg

26,002

Metformin 500 mg

10,400.80

Aspirin 81 mg

10,086

Mixtard 70/30

5,056.00

Glipizide 5 mg

9,369

Hydralazine 25 mg

4,293.00

Enalapril 5 mg

6,692

Losartan 50 mg

4,209.00

Simvastatin 20 mg

5,851

Simvastatin 20 mg

3,920.17

Amlodipine 5 mg

5,649

Omeprazole 20 mg

3,903.20

Omeprazole 20 mg

4,879

Amlodipine 5 mg

3,615.36

Losartan 50 mg

4,209

Simvastatin 40 mg

2,565.86

Glibenclamide 5 mg

3,864

Aspirin 81 mg

2,521.50

Enalapril 20 mg

3,225

Pioglitazone 30 mg

2,280.45
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ตารางที่ 2. คาอธิบายของการมียาเหลือใช้ทไ่ี ด้จากการสัมภาษณ์ผปู้ ่ วยโรคเบาหวานและบุคลากรทางการแพทย์
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
บุคลากรทางการแพทย์
1. ความรูแ้ ละทัศนคติเรื่องโรคเบาหวานและการใช้ยาของผูป้ ่ วย 1. ทัศนคติต่อผูป้ ่ วยทีม่ ยี าเหลือใช้
 ความรูเ้ รื่องโรคเบาหวาน
 ความเชื่อเรื่องสุขภาพ
 ความรูเ้ รื่องยารักษาโรคเบาหวาน
 พฤติกรรมสุขภาพและการใช้ยา
 ความตระหนักในคุณค่าของตัวเอง
 ระบบบริการของโรงพยาบาล
2. ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อยาเหลือใช้ของผูป้ ่ วย
2. ผลกระทบจากยาเหลือใช้
 ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพ
 ผลต่อการรักษา
 ผูด้ แู ล
 ผลต่อเศรษฐกิจ
 การเข้าถึงบริการ
 ความปลอดภัยในการใช้ยา
3. แนวทางแก้ปัญหายาเหลือใช้
 ปั จจัยอื่น ๆ
3. การจัดการยาเหลือใช้ของผูป้ ่ วย
 ระบบการให้บริการ
 ทิง้ ขยะหรือเผาทิง้
 การจัดกิจกรรมรณรงค์
 ใช้ยาเดิมให้หมดก่อนใช้ยาถุงใหม่
 การเยีย่ มบ้าน
 นามาคืนโรงพยาบาล
 การสร้างความตระหนักในการใช้ยา
 แบ่งยาให้ผอู้ ่นื ใช้
 การนายากลับมาใช้ใหม่
 เก็บสะสมยาไว้ทบ่ี า้ น
4. ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการแก้ปัญหายาเหลือใช้
 อัตรากาลัง
 นโยบาย
 ระบบการให้บริการ
 ความร่วมมือของผูป้ ่ วย
 การมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน

95%CI 0.32-0.85) กล่ า วคือ กลุ่ ม ที่มีร ายได้ 1,000-5,000
บาท มีโอกาสที่จะมีจานวนรายการยาเหลือใช้มากกว่า 4
รายการน้อยกว่ากลุ่มทีม่ รี ายได้น้อยกว่า 1000 บาท
ระยะที่ 2 ผลการศึกษาเชิ งคุณภาพ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ข้อมูล
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานจานวน 19 รายทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
เป็ นเพศหญิง 14 ราย อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 14 ราย
ระยะเวลาการเป็ น โรคเบาหวานมากกว่า 10 ปี จ านวน 9
ราย ไม่ ไ ด้ เ รี ย นหนั ง สือ หรื อ จบการศึ ก ษาในระดับ ชัน้
ประถมศึกษา 15 ราย และมีโรคร่วมมากกว่า 1 โรค 15 ราย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มทีส่ อง คือ บุคลากรทางการแพทย์จานวน 10
ราย เป็ นเพศหญิ ง 8 ราย ประสบการณ์ ก ารท างานใน
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โรงพยาบาลในช่วง 1-5 ปี จานวน 6 ราย และมีประสบการณ์
การทางานมานานมากกว่า 10 ปี จานวน 3 ราย จากการ
สัมภาษณ์ ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและบุคลากรทางการ
แพทย์ได้กรอบแนวคิดเกีย่ วกับคาอธิบายของการมียาเหลือ
ใช้ ดังแสดงในตารางที่ 2
เมื่อ น าข้อ มูลการสัม ภาษณ์ ผู้ป่ วยโรคเบาหวาน
และบุคลากรทางการแพทย์มาพิจารณา พบว่ามีทงั ้ ข้อมูลที่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะข้อมูลสาเหตุของยา
เหลือใช้ท่เี ป็ นผลมาจากทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม
การใช้ยาของผู้ป่วย แต่ จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลาย
ประการทัง้ ในส่วนของแนวทางการจัดการยาเหลือใช้ ผล
จากการมียาเหลือใช้ และอุปสรรคหรือปั จจัยสนับสนุ นการ
แก้ปัญหายาเหลือใช้ รายละเอียดดังรูปที่ 1

รูปที่ 1. กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ปัญหายาเหลือใช้
ระยะที่ 3 ผลการศึกษาเชิ งคุณภาพ
การประชุ ม ที ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ โ ดย
พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระยะที่ 1 และ 2 ทาให้
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ ปั ญหายาเหลือใช้ได้
4 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านผูป้ ่ วย
1.1 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยา
ผู้ป่ วยและบุ ค ลากรทางการแพทย์ มีค วามเห็นที่
ตรงกันว่า ยาเหลือใช้ทพ่ี บได้ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเกิด
จากการที่ผู้ป่ วยยัง มีค วามเชื่อ ว่ า โรคไตวายเกิด จากยา
รัก ษาเบาหวานที่ไ ด้ร ับ จากโรงพยาบาล การขาดความ
เข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับยา ทาให้ผปู้ ่ วยรับประทานยาไม่ตรง
ตามแพทย์สงั ่ ปรับลดขนาดยาเอง หรือลืมรับประทานยา
ดังคาพูดทีว่ ่า
“ยาหมอทีไ่ ด้กก็ ลัวว่ากินมากแล้วไตวาย เพราะว่า
กินตามทีห่ มอสังทุ
่ กวัน กลัวว่ายาหมอกินเยอะแล้วจะเป็ น

ไต ไม่คดิ ว่าน้ าหมักจะทาให้เป็ นไต แต่กก็ นิ ยาหมอตลอดกิน
คู่กบั น้ าหมัก” (ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน 21; เพศหญิง 55 ปี )
“ผูป้ ่ วยไม่ทานยาตามทีแ่ พทย์สงั ่ ปรับลดขนาดยา
เอง หรือไม่เห็นความสาคัญในตัวยานัน้ ๆ เห็นว่าทานครัง้
ละหลายเม็ด จึงคิดว่ายาดังกล่าวจะไปสะสมในไต” (บุคลากร
ทางการแพทย์ P1; เพศหญิง 29 ปี )
“ลืมกิน บางมือ่ กะลืม ลืมเทีย่ ง บางเทือ่ กะตอนเย็น
นอนเลยกะมี ตอนเช้ามาแต่วดั กะนอน ลืมเลย บ่มีไผคอย
เตือน” (ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน 378; เพศหญิง 67 ปี )
บางกรณีผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
จึงหยุดรับประทานยาเองโดยไม่ได้แจ้งแพทย์ จึงมียาเหลือ
ทีบ่ า้ นเพราะไม่ได้นามาคืนให้กบั ทางโรงพยาบาล ดังคาพูด
“ยากินหลังอาหาร (metformin) กินแล้วอ้วก เลยบ่
กิน บ่เคยบอกหมอ ยาเลยเหลือ ยากินทุกตัวเหลือทีบ่ ้า น
เพราะบ่ค่อยได้กนิ หมอสังให้
่ เรือ่ ย ๆ กะเอาไปถิม่ บ้างล่ะ ”
(ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน 359; เพศชาย 59 ปี )
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ผู้ ป่ วยบางรายไปรับ การรัก ษาจากหลายแห่ ง
เนื่องจากคิดว่าอยากหายจากโรคทีเ่ ป็ น ดังคาพูดทีว่ ่า
“ผู้ป่วยไปรักษาหลายที ่ และได้รบั ยาตัวเดียวกัน
จึ ง ทานยาตั ว ใหม่ ไ ปเรื อ่ ย ๆ พอไม่ ห ายก็ ไ ปรั ก ษาที ่
สถานพยาบาลอืน่ ๆ ไปเรือ่ ย ๆ จึงเป็ นการสะสมยา แล้วใช้
ยาแบบไม่คมุ้ ค่า” (บุคลากรทางการแพทย์ P1; เพศหญิง 29
ปี )
อีกหนึ่งความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์
คือ ผู้ป่ วยบางรายมีความรู้สึกท้อแท้ในการรัก ษา เพราะ
รับประทานยาหลายรายการแต่ไม่หายจากโรค จึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาของผูป้ ่ วย ทาให้เกิดยาเหลือใช้และไม่
รับประทานยาตามแพทย์สงั ่ ดังคาพูดทีว่ ่า
“ตัวผูป้ ่ วยไม่อยากกินยาเอง คนทีเ่ ป็ นโรคเรื้อรังมา
นาน กินยาทุกวัน วันละกา ยาเยอะ ก็เบือ่ กินยา เป็ นใครก็
เซ็งได้ เพราะไม่ใช่ว่ากินยาเยอะแล้วจะวิง่ เล่นได้เหมือนคน
อืน่ เหมือนเดิม สาเหตุสาคัญนันคื
่ อ กินยาแล้วไม่รสู้ กึ ว่าดีข้นึ
คนไข้ จึ ง ไม่ กิ น ยา เบื อ่ ยาที เ่ ยอะ เหนื อ่ ยหน่ า ยท้ อ แท้ ”
(บุคลากรทางการแพทย์ P9; เพศหญิง 34 ปี )
ผูป้ ่ วยสูงอายุทไ่ี ม่มผี ดู้ ูแลหรือผูด้ ูแลก็เป็ นผูส้ งู อายุ
ด้วยกันถือเป็ นอุป สรรคในการใช้ยา ทาให้ผู้ป่วยใช้ยาไม่
ถูกต้องตามแพทย์สงจนเกิ
ั่
ดมียาเหลือใช้ได้ ดังคาพูดทีว่ ่า
“คนไข้ทไี ่ ม่มี care giver ทีด่ ี ก็ส่งผลต่อการกินยา
นะ หลายคนก็ไม่เข้าใจการดูแลตนเอง ถ้าผู้ดูแลมีส่วนร่วม
น่าจะดีกว่านี้” (บุคลากรทางการแพทย์ P7; เพศหญิง 29 ปี )
2. ปัจจัยด้านระบบบริการ
2.1 อัตรากาลัง
แพทย์ พยาบาล และเภสัช กร มีค วามคิด เห็น
ตรงกันว่าการขาดอัตรากาลังที่เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นอุ ป สรรคในการพั ฒ นางานให้ ค รอบคลุ ม มากขึ้ น
เนื่ อ งจากจ านวนผู้ ป่ วยโรคเบาหวานเพิ่ม มากขึ้น ทุ ก ปี
ในขณะทีจ่ านวนผูใ้ ห้บริการมีจากัด ดังคาพูดทีว่ ่า
“อัตรากาลังเราไม่เพียงพอ ทุกคนก็ทางานกันหนัก
ทาเต็มทีอ่ ยู่นะ แต่มนั เหมือนขาดอะไรบางอย่าง แต่ปัญหา
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ปั ญ หาเฉพาะรายทีแ่ ก้ย าก ซึง่ อาจต้ อ งใช้
บุคลากรเยอะขึ้นในการช่วยกันแก้ปัญหา” (บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ P9; เพศหญิง 34 ปี )
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“คนไข้เบาหวานเยอะ จึงทาให้เรามีเวลาพูดคุยกับ
คนไข้น้อย การแก้ปัญหาเฉพาะรายจึงอาจยังทาได้ไม่ดพี อ”
(บุคลากรทางการแพทย์ P1; เพศหญิง 29 ปี )
2.2 การสังจ่
่ ายยา
ระบบการให้บริการของโรงพยาบาลยังอนุ ญาตให้
มีการสังจ่
่ ายยาเกินวันนัด ได้ นอกจากนี้ยงั อาจมีการให้ยา
ซ้ า ซ้อ นเนื่ อ งจากผู้ป่ วยมารัก ษาตัว ในโรงพยาบาล เมื่อ
จาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน แพทย์มกั สังจ่
่ ายยาให้กบั ผูป้ ่ วย ซึง่
เป็ น รายการยาเดีย วกัน กับ ที่ผู้ป่ วยได้ร ับ ในระบบบริการ
ผู้ ป่ วยนอกแล้ ว โดยไม่ ไ ด้ ท บทวนรายการยาเดิม หรือ
สอบถามผูป้ ่ วยว่ามียาเดิมเหลือทีบ่ า้ นหรือไม่ จึงเป็ นสาเหตุ
ทาให้ผปู้ ่ วยมียาเหลือใช้สะสมทีบ่ า้ น ดังคาพูดทีว่ ่า
“เราเองก็ re-med ยาไปโดยอาจจะไม่ได้ถามคนไข้
ว่า ยาเหลือมัย้ คนไข้กไ็ ม่ได้บอกเราว่ามียาเหลือ บางคนก็
เอายามาคืน บ้า ง แต่ บ างคนไม่ เ อามาคืน ” (บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ P10; เพศชาย 46 ปี )
“คนไข้ ทีม่ าโรงพยาบาลก็ไ ด้ ย าซ้ า ๆ ตอนมา
โรงพยาบาลก็อาจจะได้ยาเดิม ๆ ไปตลอด จึงมียาสะสมที ่
บ้าน บางทีกไ็ ด้ยาเกินนัด คนไข้มาโรงพยาบาลหลายครัง้ ก็
ได้ยาไป” (บุคลากรทางการแพทย์ P6; เพศหญิง 42 ปี )
2.3 ระบบตรวจสอบยาเดิม
ห น่ ว ย ใ ห้ บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ บ า ห ว า นข อง
โรงพยาบาลยังไม่มรี ะบบการทบทวนรายการยาเดิมผูป้ ่ วย
( medication reconciliation) ใ น แ ต่ ล ะ ค รั ้ง ที่ ผู้ ป่ ว ย ม า
โรงพยาบาลตามนัด บุ ค ลากรทางการแพทย์จึง ไม่ ทราบ
ข้อมูลว่า ผูป้ ่ วยมียาเหลือใช้ทบ่ี า้ นมากน้อยเพียงใด ปั ญหา
บางอย่างจึงยังไม่ได้รบั การแก้ไข ดังคาพูดทีว่ ่า
“คนไข้ทีม่ าโรงพยาบาลหลายครัง้ อาจได้ย าไป
เยอะ เราเองก็ยงั ไม่มรี ะบบ med. reconcile ทีด่ คี รบถ้วนนัก
ส่วนใหญ่จะเป็ นการดูผ่าน ๆ แต่ละครัง้ ไป” (บุคลากรทาง
การแพทย์ P2; เพศหญิง 28 ปี )
2.4 การเยีย่ มบ้าน
งานเยี่ยมบ้านเป็ นอีกงานหนึ่งที่จะทาให้ทราบถึง
ปั ญหาการดูแลสุขภาพและปั ญหาการใช้ยาของผู้ป่วย แต่
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ยงั ไม่เคยมีระบบเยี่ยมบ้า นใน
ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารควบคุมระดับน้าตาลไม่ดี ดังคาพูดทีว่ ่า

“เรายังไม่มกี ารเยีย่ มบ้านในคนไข้เบาหวานทีค่ ุม
น้ าตาลไม่ดี แต่การเยีย่ มบ้านอาจต้องพึง่ ทีมเพราะหมอเองก็
มีงานบริการเยอะ คงต้องพึง่ ทีม ” (บุคลากรทางการแพทย์
P9; เพศหญิง 34 ปี )
3. ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของชุมชน
คนในชุ มชนก็สามารถมีบทบาทในการร่วมดูแล
ผู้ป่ วยที่บ้า น รวมถึง การมีค รอบครัว ที่อ บอุ่ น และชุ ม ชน
เข้มแข็ง จะช่วยให้ผปู้ ่ วยใช้ยาได้ถูกต้องและมีผลการรักษา
ทีด่ ตี ามมาได้ ดังคาพูดทีว่ ่า
“ปั จจัยทางสังคม อาจมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น
อสม. อบต. เพราะการมีชุมชนทีเ่ ข้มแข็งจะช่วยดูแลคนไข้ได้
ดีข้นึ อยากให้ชุมชนเป็ นหลัก แล้วทางโรงพยาบาลเป็ นเพียง
ส่วนช่วยเสริมในการดูแลมากกว่า โดยทาอย่างไรก็ได้ให้
ชุมชนเข้มแข็ง เป็ นหมู่บ้านเข้มแข็ง และตัวผู้ป่วยเข้มแข็ ง
ให้ผปู้ ่ วยมีบทบาทหลักในการดูแล มี self esteem ในตัวเอง”
(บุคลากรทางการแพทย์ P9; เพศหญิง 34 ปี )
4. ปัจจัยด้านนโยบายของโรงพยาบาล
4.1 นโยบายโรงพยาบาล
ด้านนโยบายสนับสนุนการแก้ปัญหายาเหลือใช้นนั ้
ยังคงพบปั ญหาการดาเนินโครงการแก้ปัญหายาเหลือใช้ท่ี
ไม่ได้ทาอย่างต่อเนื่องอาจเป็ นเพราะขาดงบประมาณหรือ
นโยบายสนับสนุนชัดเจน ดังคาพูดทีว่ ่า
“การแปลงนโยบายสู่การปฏิบตั ิทตี ่ ่อเนือ่ ง ควรมี
นโยบายหรือ แนวทางทีช่ ัด เจนของทีม การสร้ า งความ
ตระหนักให้ผปู้ ่ วยและผูด้ ูแลในชุมชน จัดรางวัลหรือสิง่ จูงใจ
กระตุน้ เป็ นระยะ” (บุคลากรทางการแพทย์ P8; เพศหญิง 44
ปี )
4.2 โครงการรณรงค์ยาเหลือใช้
จากนโยบายของโรงพยาบาลทาให้เคยมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์นายาเก่ามาแลกไข่ ซึง่ ได้ความร่วมมือจาก
ผู้ป่วยเป็ นอย่างดี แต่จะพบว่า โครงการนี้ทาไม่ต่อเนื่องจึง
ยังคงพบปั ญหายาเหลือใช้ทบ่ี า้ นผูป้ ่ วย ดังคาพูดทีว่ ่า
“ความต่ อ เนื อ่ งของโครงการรณรงค์ย าคืน ของ
คนไข้ บางที ถ้ า ทิ้ ง ช่ ว งไป ความต่ อ เนื อ่ งก็ ไ ม่ มี ก็ เ ลย
แก้ปัญหายังไม่ได้ อย่างโครงการยาแลกไข่ช่วงทีท่ าก็ดมี าก
คนไข้เ อายามาคืน เยอะ พอเราหยุ ด โครงการก็ห ยุ ด ไป”
(บุคลากรทางการแพทย์ P8; เพศหญิง 44 ปี )

“เก็บ ยาเหลือ ไว้อ ยู่บ้า น เพราะไม่ รู้จ ะเอาไปท า
ยังไง เลยเก็บทีบ่ า้ น” (ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน 104; เพศชาย 70
ปี )
แนวทางการจัดการยาเหลือใช้
จากการประชุ ม ทีม บุ ค ลากรทางการแพทย์ ไ ด้
ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุรากของการมียาเหลือใช้ โดยใช้
หลัก การวิเ คราะห์ ห าสาเหตุ ร าก แล้ ว จึง ออกแบบแนว
ทางการจัด การยาเหลือใช้ในผู้ป่ วยโรคเบาหวานร่วมกัน
ดังนี้
1. บทบาทของแพทย์
แพทย์ มี บ ทบาทตรวจสอบการสั ง่ จ่ า ยยาให้
เพียงพอตรงตามวันนัด แต่ สามารถสังจ่
่ ายยาขาดหรือยา
เกินได้ไม่เกิน 5 วัน เรียกระบบสังจ่
่ ายยาแบบนี้ว่า “ระบบ
สิบทับห้า” ดังคาพูดทีว่ ่า
“กรณีรบั ยาในคลินิกเบาหวานตามนัด เช่น 42 วัน
43 วัน ก็จะปั ดเศษขึ้น ตามหลักทีห่ มอตกลงกัน คือ ให้ยา
แบบลงท้ า ยด้ ว ยสิบ หรือ ห้า เพือ่ ให้ ง่ า ยต่ อ การค านวณ
จานวนเม็ดยาทีต่ ้องสังจ่
่ ายยา ส่วนกรณีทนี ่ ัด 51 วัน อาจ
ถามคนไข้เ พิม่ ว่ า มีย าเหลือ 2-3 เม็ด มัย้ ถ้า คนไข้มีเ หลือ
อาจจะปั ดเศษลงให้ยา 50 วันก็ได้” (บุคลากรทางการแพทย์
P9; เพศหญิง 34 ปี )
แพทย์ย ัง ให้ค วามสาคัญกับ การใช้ยาของผู้ป่วย
โดยยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง คือ ปรับขนาดยาให้เหมาะสม
กับ ผู้ ป่ วยแต่ ล ะราย ให้ ผู้ ป่ วยได้ ร ับ ความสะดวกในการ
รับประทานยา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้ยามากขึน้
ดังคาพูดทีว่ ่า
“กรณีทพี ่ บว่าคนไข้คนไหนกินยามื้อไหนไม่ได้ ไม่
สะดวก ก็จะปรับลดให้คนไข้เลย ก็ต้องตามผู้ป่วยบ้างส่วน
หนึง่ ” (บุคลากรทางการแพทย์ P9; เพศหญิง 34 ปี )
2. บทบาทของพยาบาล
พยาบาลเน้นการให้ความรูเ้ รื่องโรคเบาหวานและ
อาการแทรกซ้อ นในผู้ป่ วยเฉพาะรายมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับน้ าตาลในเลือดสูงมากกว่า 182 mg% พร้อม
ทัง้ จัดกิจกรรมกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยได้มพี ฤติกรรมดูแลสุขภาพที่
ดีข้ึน และมีก ารส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ผู้ป่ วยที่พ บปั ญ หาการใช้ย า
ให้ก ับ เภสัช กร โดยเขีย นข้อ ความว่ า “พบเภสัช กร” ไว้
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บริเวณบาร์โค้ดสแกนเรียกชื่อของใบสังยา
่ ส่วนรายละเอียด
ของปั ญหาให้เขียนบนใบสังยา
่ ดังคาพูดทีว่ ่า
“ในประเด็นปั ญหาทีผ่ ปู้ ่ วยยังไม่เข้าใจเกีย่ วกับโรค
ในส่วนนี้พยาบาลจะดูแลให้ได้ แต่ประเด็นเรือ่ งยาต้องขอให้
เภสัชช่วย และบางทีพยาบาลพบผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหา อยากส่ง
พบเภสัช แต่ห้องยาไกล จึงไม่สะดวกส่งคนไข้ไปพบเภสัช
ในทันที คนไข้กจ็ ะพบหมอแล้วจึงไปรับยา ไปปนกับคนไข้
ทัว่ ไป เราจึง ไม่ รู้ว่ า คนไข้ทีอ่ ยากให้พ บเภสัช จริง จะได้
พูดคุยกับเภสัชหรือไม่ เช่น คนไข้ฉีดยาไม่ถูกต้อง หรือมี
การปรับเพิม่ ยา ไม่แน่ ใจว่าคนไข้ใช้ยาถูกต้องหรือเปล่า ”
(บุคลากรทางการแพทย์ P8; เพศหญิง 44 ปี )
“เสนอการส่งต่อผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาต้องพบเภสัชกร
ให้ฝ ากเขีย นโน้ ต ตรงใต้บ าร์โ ค้ด ของใบสัง่ ยา เพราะเรา
สแกนบาร์โ ค้ด เรียกชือ่ ผู้ป่ วยอยู่แ ล้ว เมือ่ เภสัช เห็นจะได้
พูดคุยปั ญหากับผู้ป่วย ถ้าเป็ นช่วงเช้าก่อนหมอตรวจ พบ
เภสัชได้ทจี ่ ุดบริการคลินิกเบาหวาน แต่ หลังหมอมาตรวจ
แล้ว เภสัชจะพูดคุยกับผู้ป่วยทีห่ ้องจ่ายยาเลย” (บุคลากร
ทางการแพทย์ P4; เพศชาย 27 ปี )
3. บทบาทของเภสัชกร
เภสัชกรมีการเพิม่ กิจกรรมบริการในช่วงเช้า โดย
ให้ความรูเ้ รื่องการใช้ยาพร้อมทัง้ รณรงค์ให้ผปู้ ่ วยนายาเหลือ
ใช้ ม าคื น ด้ ว ยทุ ก ครั ง้ นอกจากนี้ ย ั ง ควรใช้ ก ลยุ ท ธ์ ล ด
ระยะเวลารอคอยรับยาโดยจัดบริการจ่ายยาในช่องทางด่วน
ให้กบั ผูป้ ่ วยทีน่ ายาเหลือใช้มาคืน และมีการเพิม่ ฉลากช่วย
ติ ด ที่ ซ องยาให้ ก ับ ผู้ ป่ วยที่มีก ารปรับ เปลี่ ย นการรัก ษา
เพื่อให้ผปู้ ่ วยใช้ยาถูกต้องมากขึน้ ดังคาพูดทีว่ ่า
“จากปั ญหาเรือ่ งความไม่เข้าใจการใช้ยา เภสัชจะ
ออกมาให้ความรูก้ บั คนไข้ ตามทีท่ มี พยาบาลเสนอช่วงเวลา
08.30-09.00 น. พร้อมกระตุ้นให้คนไข้นายาเดิมมาทุกราย”
(บุคลากรทางการแพทย์ P1; เพศหญิง 29 ปี )
“กรณีผู้ป่วยมีการปรับเปลีย่ นยา ทางห้องยาซึง่ มี
ระบบตรวจสอบยา และส่งมอบยาเป็ นเภสัชกรคนละคนกัน
โดยคนเช็คยาจะติดสติก๊ เกอร์แจ้งข้อมูล ต่าง ๆ เช่น เพิม่ ยา
ลดยา เปลีย่ นยา เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ่ วยใช้ยาได้อย่างถูกต้องมาก
ขึ้น” (บุคลากรทางการแพทย์ P3; เพศหญิง 27 ปี )
อีก หนึ่ ง บทบาทที่ส าคัญ ของเภสัช กร คือ การ
ทบทวนรายการยาที่ ผู้ ป่ วยได้ ร ั บ แต่ เ นื่ อ งจากผู้ ป่ วย
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โรคเบาหวานมีจานวนมาก จึงมีขอ้ ตกลงว่า ทีมเภสัชกรจะมี
ระบบทบทวนรายการยาผู้ป่ วยทุ ก รายในรอบการตรวจ
สุขภาพประจาปี ๆ ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นการประเมินความ
ร่วมมือการใช้ยาของผูป้ ่ วยแต่ละราย ดังคาพูดทีว่ ่า
“การทา med reconcile จริง ๆ ระบบนี้เคยทามา
ก่อน ซึง่ ทาทุกครัง้ ทีผ่ ปู้ ่ วยมาโรงพยาบาล แต่เหมือนว่าไม่
ค่อยมีการดูหรือใช้ประโยชน์มากนัก จึงหยุดไป เสนอว่าอาจ
ทาเพียงปี ละครัง้ ในช่วงตรวจสุขภาพประจาปี เลยก็ได้ เป็ น
การช่วย review ยา ช่วยหมอ” (บุคลากรทางการแพทย์ P3;
เพศหญิง 27 ปี )
ผู้อภิปรายส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าสามารถนายา
เหลือ ใช้ก ลับ มาใช้ใ หม่ ไ ด้ แต่ ต้ อ งมีก ารประเมิน และตัง้
เกณฑ์การประเมินยาอย่างเหมาะสม
“คิดว่ายาทีเ่ หลือใช้นนั ้ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
แต่จะต้องมีการกาหนดแนวทางหรือเกณฑ์การคัดเลือก คือ
สภาพของยา จะพิจารณาในเรือ่ งของสี กลิน่ รสชาติ รูปแบบ
ของเม็ดยา การเก็บรักษาทีถ่ ูกต้อง ยาบางตัวต้องเก็บใน
ตู้เ ย็น หรือ เก็บ ให้พ้น แสง การบรรจุ ภาชนะบรรจุจะต้อง
สมบูรณ์ ไม่มกี ารฉีก แตกหัก ฉลากยา จะต้องยังครบถ้วน
สมบูรณ์ ในเรือ่ งของตัวยาสาคัญ การเก็บรักษา วันหมดอายุ
จะต้องตรวจสอบวันหมดอายุของยาเหลือใช้ แล้วนากลับมา
ใช้ใหม่” (บุคลากรทางการแพทย์ P4; เพศชาย 27 ปี )
“ใช้ ห ลั ก เภสั ช ในการประเมิ น สภาพของยา
ประกอบกับสภาพแวดล้อมในการเก็บยาของคนไข้ดว้ ย ถ้า
ดูภายนอกแล้วสภาพยายังดี ประกอบกับสภาพภายใน เช่น
อาจแกะเม็ดดู ถ้าสภาพยังดีกน็ ากลับมาให้ได้ ซึง่ อันนี้ใช้ได้
กับยาแบบแผง ส่วนยาฉีดอินซูลนิ ยาน้ า และยา antibiotic
ไม่ให้นากลับมาใช้ใหม่” (บุคลากรทางการแพทย์ P10; เพศ
ชาย 46 ปี )
4. บทบาทของทีมสหวิ ชาชีพ
การติดตามดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีร่ บั ยาใน รพ.
สต. ตามรูปแบบเดิมให้พยาบาลประจา รพ.สต. เป็ นผูด้ ูแล
ซึ่ ง อาจท าให้ ผู้ ป่ วยยัง ไม่ ไ ด้ ร ั บ การแก้ ไ ขปั ญหาอย่ า ง
ครบถ้ ว น จึ ง ได้ มี ข้ อ ตกลงว่ า ที ม ของโรงพยาบาล
ประกอบด้วยพยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการจะลง
พืน้ ทีอ่ อกไปให้ความรูผ้ ปู้ ่ วย และจัดการแก้ปัญหาของผูป้ ่ วย
ร่ ว มกับ พยาบาลประจา รพ.สต. หากพบผู้ป่วยที่ควบคุม

ระดับ น้ า ตาลไม่ ไ ด้ต ามเป้ า หมาย (ระดับ น้ า ตาลในเลือ ด
มากกว่า 182 mg/dl) ในแต่ละรอบนัดติดต่อกัน 3 ครัง้ ขึน้ ไป
หรือมีความซับซ้อนในการดูแล เช่น ผูส้ งู อายุ ไม่มผี ดู้ ูแล มี
โรคเรื้อรังหลายโรค มีรายการยาหลายรายการ ให้ส่งต่ อ
ข้อมูลไปยังศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่ อเนื่ องที่บ้าน (continuing of
care; COC) เพื่อติดตามเยีย่ มบ้านและแก้ปัญหาร่วมกัน ซึง่
บางรายอาจมีการให้กระเป๋ ายา ดังคาพูดทีว่ ่า
“ทีม NCD ร่วมกับ รพ.สต. ได้เล็งเห็นว่า คนไข้ทมี ่ ี
ปั ญ หาในกลุ่ ม สีส้ม สีแ ดงมีค่ อ นข้า งเยอะ เลยจะออกไป
แก้ปัญหาร่วมกันช่วงบ่าย ให้ทีมโรงพยาบาลออกไปร่วม
จัดการตรงนัน้ ” (บุคลากรทางการแพทย์ P8; เพศหญิง 44
ปี )
“เสนอว่ากลุ่มทีม่ ีปัญหาทีย่ งั แก้ไม่ได้ หรือกลุ่มสี
แดง ติดต่อกัน 3 visits แล้วออกไปเยีย่ มบ้าน โดยอาศัยทีม
COC, DM” (บุคลากรทางการแพทย์ P2; เพศหญิง 28 ปี )

จากข้อมูลทัง้ หมดสรุปได้ดงั แสดงในรูปที่ 2 ผูว้ จิ ยั
ได้นาข้อมูลจากผลการศึกษาเข้าสูก่ ระบวนการปฏิบตั งิ านใน
โรงพยาบาล ดังรายละเอียดในรูปที่ 3

การอภิ ปรายและสรุปผล
ยาเหลือ ใช้ท่ีพ บในการศึก ษานี้ ส่ว นใหญ่ เ ป็ นยา
metformin 500 mg โดยมีปริมาณสูงสุดและมูลค่าสูงสุดของ
รายการยาเหลือใช้ทพ่ี บทัง้ หมด ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของวีร ะยุ ท ธ นิ่ ม สาย (4) และการศึก ษาของ Rhiannon
Braund และคณะ (12) ทัง้ นี้ อ าจเกิด จากยานี้ มีความถี่ใน
การรับประทานหลายครัง้ ต่อวัน ผูป้ ่ วยมักไม่ได้รบั ประทาน
ยาตามแพทย์สงในทุ
ั่
กมื้อ โดยเฉพาะช่ ว งมื้อ กลางวันซึ่ง
ผูป้ ่ วยออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และไม่ค่อยพกยา
ติดตัวไปด้วย

รูปที่ 2. ภาพรวมการนาวิธกี ารวิเคราะห์หาสาเหตุรากมาใช้ในการศึกษาวิจยั เพื่อแก้ปัญหายาเหลือใช้
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รูปที่ 3. แนวทางการดาเนินงานให้บริการผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
สาเหตุยาเหลือใช้เกิดได้จากทัศนคติและความเชื่อ
ของผูป้ ่ วยว่า การรับประทานยาจานวนมากจะก่อให้เกิดโรค
ไตวายตามมา จึงทาให้ผปู้ ่ วยไม่อยากรับประทานยาหลาย
รายการหรื อ รั บ ประทานยาครั ง้ ละมาก ๆ ทั ้ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งมาจากผู้ป่ วยขาดความรู้ แ ละความเข้า ใจเกี่ย วกับ
โรคเบาหวาน โรคแทรกซ้อน รวมถึงสรรพคุณหรืออาการ
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ข้า งเคีย งจากการใช้ ย า ผู้ ป่ วยมัก ทดลองใช้ ย าอื่น หรือ
สมุนไพรรักษาโรคทีม่ กี ารโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ ผูป้ ่ วย
จึงมีพฤติกรรมการใช้ยารักษาโรคเบาหวานที่ไม่ต่อ เนื่ อ ง
หรือมีการปรับลดขนาดยาเอง ข้อมูลนี้สอดคล้องกับทฤษฎี
พฤติก รรมตามแผนของ Ajzen (8) ที่ว่ า ความเชื่อ ของ
บุคคลเป็ นตัวชีน้ าพฤติกรรมของบุคคล ความเชื่อดังกล่าวมี

3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อ
เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อเกีย่ วกับการควบคุม หรือ
ความยากง่ า ยของพฤติ ก รรมนั ้น การใช้ ส มุ น ไพรยั ง
เกี่ยวข้องกับบุคคลอ้างอิง เช่น ลูก ญาติ เพื่อนบ้าน ที่มกั
แนะนาชักชวนให้ผู้ป่วยรับประทานยาสมุนไพรรักษาโรค
รวมถึงยาทีโ่ ฆษณาตามสื่อวิทยุกม็ กี ารทดลองใช้กนั มากใน
หมู่ผปู้ ่ วยในชุมชน ข้อมูลนี้มคี วามสอดคล้องกับการวิจยั ของ
ธราดล เก่ ง การพานิ ช และคณะ (13) ที่ พ บว่ า ผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ร้อ ยละ 55.9 กิน สมุ น ไพรเพื่อ ลด
ระดับน้ าตาลในเลือด โดยกลุ่มนี้มกี ารกินสมุนไพรควบคู่กบั
ยาแผนปั จจุบนั สูงถึงร้อยละ 98.4 และมีผลู้ ดการกินยาแผน
ปั จจุบนั เองเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวร้อยละ 32.3
ระบบการให้ บ ริก ารของโรงพยาบาลเป็ นอีก
สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดยาเหลือใช้ทบ่ี ้านผู้ป่วยจานวนมาก
การสัง่ ยาซ้ า ซ้อ นเพราะไม่ มีก ารทบทวนรายการยาเดิม
ผูป้ ่ วยหรือการสังยาเกิ
่
นจานวนวันนัดทาให้มยี าเหลือสะสม
ที่บ้า นผู้ป่ วย การประเมิน ความร่ ว มมือ ในการใช้ย าของ
ผูป้ ่ วยยังไม่สามารถทาได้ครบถ้วนเนื่องจากผูป้ ่ วยมีจานวน
มาก แต่ อตั รากาลังของผู้ปฏิบตั ิงานมีไม่เพียงพอ รวมถึง
ผูป้ ่ วยทีเ่ กิดอาการข้างเคียงจากยาจนทาให้ผปู้ ่ วยหยุดใช้ยา
เองโดยไม่ได้แจ้งแพทย์ ผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษา
ของพัก ตร์วิภ า สุว รรณพรหมและคณะ (14) ที่พ บว่ า ยา
เหลือใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดจากแพทย์สงจ่
ั ่ ายยาเกิน
วันนัดร้อยละ 42.7 เหตุ ผลรองลงมาคือผู้ป่วยลืมกินยาใน
บางมื้อ ร้ อ ยละ 20.8 และมีค ล้ า ยคลึง กับ การศึก ษาของ
Mackridge ทีพ่ บว่า เหตุผลของการมียาเหลือใช้มกั เกิดจาก
การที่แพทย์เปลี่ยนคาสังการใช้
่
ยาร่วมกับปั ญหาความไม่
ร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วย ซึง่ มีการเสนอแนวทางแก้ไข
เบือ้ งต้นว่าควรทบทวนรายการยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ในระยะเวลา
ที่ เ หมาะสมเพราะช่ ว ยลดปั ญหายาเหลื อ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ (p=0.034) และการทบทวนรายการยาจะท าให้
พบยาเหลือใช้ในสัดส่วนทีล่ ดลง (Odd Raitoสัดส่วนยาเหลือใช้ =
0.91) (5)
นอกจากนี้การศึกษาของณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
พบว่า สาเหตุ ของการครอบครองยาเกินจาเป็ นมี 5 กลุ่ม
สาเหตุ ได้แก่ ระบบบริการของโรงพยาบาล สิทธิการรักษา
และระบบการเบิกจ่าย ตัวยาและรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ความ
ร่วมมือในการรักษาจากผูป้ ่ วยและญาติ และการส่งเสริมการ
ขายของบริษัท (15) งานวิจยั ในครัง้ นี้พบสาเหตุด้านระบบ
บริการของโรงพยาบาลและความร่วมมือในการรักษาจาก

ผู้ป่วยเช่นกัน แต่งานวิจยั นี้ไม่ได้วเิ คราะห์ในด้านสิทธิการ
รักษาและระบบการเบิกจ่าย ตัวยาและรูปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์
และการส่งเสริมการขายของบริษทั ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
จึงควรวิเคราะห์ในประเด็นเหล่านี้ดว้ ย
สาหรับบทบาทของทีมบุคลากรทางการแพทย์ซง่ึ
ทุกฝ่ ายจะต้องมีส่วนร่วม คือ การติดตามดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะ
รายในกลุ่มทีค่ วบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ตามเป้ าหมายในการ
นัดติดต่ อกัน 3 ครัง้ ขึ้นไปหรือมีความซับซ้อนในการดูแล
การเยีย่ มบ้านเป็ นวิธที ด่ี ที จ่ี ะช่วยแก้ปัญหาการใช้ยาได้มาก
จากการศึกษาการเยีย่ มบ้านของผูป้ ่ วยเบาหวานโดย อสม.
พบว่า ทาให้ผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดีข้นึ และค่ า เฉลี่ยน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ (16) การศึกษาผลการเยี่ยมบ้าน 3 ครัง้
โดยเภสัชกรชุมชน พบว่า พฤติกรรมการใช้ยาและระดับ
น้ า ตาลเปลี่ย นแปลงในทางที่ดีข้นึ (17) ทีม บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลจึงมีความเห็นตรงกันว่าจะลง
พื้น ที่เ ยี่ย มบ้า นผู้ป่ วยเบาหวานที่มีร ะดับ น้ า ตาลในเลือ ด
มากกว่า 182 mg/dl ติดต่อกัน 3 ครัง้ ขึน้ ไป หรือผู้ป่วยที่มี
ปั ญหาในการดูแลตนเองและมีความซับซ้อนในการดูแล ใน
การเยีย่ มบ้านจะมีพยาบาลประจา รพ.สต. และ อสม. ร่วม
ในทีมด้วย เพื่อช่วยกันหาแนวทางจัดการแก้ปัญหาร่วมกัน
ในระดับบุคคลและชุมชน
งานวิจ ัย นี้ ใ ช้วิธีก ารวิเ คราะห์ห าสาเหตุ ร ากที่ มี
ขัน้ ตอนประกอบด้ว ย 4 ขัน้ ตอน ได้แ ก่ การระบุ ปั ญ หา
เกี่ ย วกับ ยา การค้ น หาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด ปั ญหา
เกีย่ วกับยา การวิเคราะห์หาสาเหตุรากของปั ญหาเกี่ยวกับ
ยา และการก าหนดแนวทางเพื่อ ลดและป้ อ งกัน การเกิด
ปั ญหาเกี่ยวกับยา (9,10) การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้
อาจไม่ได้พบสาเหตุรากที่แท้จริงของปั ญหายาเหลือใช้ แต่
พบปั จจัยทีอ่ าจส่งผลต่อยาเหลือใช้ (contributing factor) ใน
หลายประเด็นจากการระดมความคิดจากทีมบุคลากรทาง
การแพทย์และการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยในการศึกษาระยะที่ 2
ปั จจัยดังกล่าว ได้แก่ ปั จจัยจากผูป้ ่ วยทีเ่ กีย่ วข้องกับความรู้
ทัศนคติเรื่องโรคเบาหวานรวมถึงการใช้ยา และพฤติกรรม
การใช้ย า ปั จ จัย ด้า นระบบบริก ารทัง้ ในส่ว นบทบาทของ
แพทย์ พยาบาล และเภสัช กร และปั จ จัย ด้า นอื่น ที่เ ป็ น
อุปสรรคหรือสิง่ สนับสนุ นในการแก้ปัญหา ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
ยาเหลือใช้ทไ่ี ด้จากงานวิจยั นี้ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบและเข้าใจ
ในความซับซ้อนของปั ญหาได้กระจ่างมากขึ้น ซึ่งนามาสู่
การวางแนวทางแก้ปัญหาเชิงระบบได้
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สาหรับรูปแบบการวิเคราะห์หาสาเหตุรากมีหลาย
เทคนิ ค เช่ น การระดมสมอง (brainstorming) แผนภาพ
ความเป็ นเหตุ เป็ นผล ( cause-effect charts) การท า
แผนภาพต้ น ไม้ (fault trees) การน ากระบวนการค้น หา
สาเหตุรากมาใช้ในทางการแพทย์ส่วนใหญ่ มักใช้กบั กรณี
ของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางคลินิก แต่ยงั ไม่พบว่ามีการ
น ามาใช้ค้ น หาปั ญ หาเกี่ย วกับ ยาเหลือ ใช้ใ นกลุ่ ม ผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน การศึกษานี้เลือกใช้กระบวนการค้นหาสาเหตุ
รากแบบเทคนิ ค 4 ขัน้ ตอนเพื่อ ให้ เ ข้า กับ บริบ ทในการ
ทางานของโรงพยาบาลและรูปแบบการวิจยั การหาสาเหตุ
รากด้วยเทคนิคนี้ทาให้ได้ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามงานวิจยั ได้
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็นปั จจัย หรือสาเหตุทท่ี าให้
เกิด ปั ญ หายาเหลือ ใช้ ท าให้ทีม บุ ค ลากรทางการแพทย์
สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริงทัง้ ในบทบาท
ของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
การศึก ษาของณธร ชัย ญาคุ ณาพฤกษ์ และคณะ
ได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการครอบครองยาเกินจาเป็ น
คล้ายคลึงกับงานวิจยั นี้ในด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบยา
เดิ ม และสร้ า งโครงการรณรงค์ ใ ห้ ผู้ ป่ วยน ายากลับ มา
โรงพยาบาล และส่ ง เสริ ม ให้ มี home health care แต่
งานวิจยั นี้ไม่มขี อ้ เสนอแนะในการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนา
ระบบคอมพิว เตอร์เ พื่อ ตรวจสอบการครอบครองยาเกิน
จาเป็ น การสร้างระบบเติมยาในโรงพยาบาล การนาระบบ
co-payment กลับมาใช้ใหม่ และการปรับเปลี่ย นระบบจ่าย
ตรงมาเป็ นระบบส ารองจ่ า ยในยาบางรายการในสิท ธิ
สวัสดิก ารข้า ราชการ เช่ น Nasonex ซึ่ง เป็ น ยาราคาแพง
(15) หากนาประเด็นเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมด้วย อาจช่วยให้
สามารถแก้ปัญหายาเหลือใช้ได้ดยี งิ่ ขึน้
แนวทางแก้ปัญหายาเหลือใช้ท่ไี ด้จากงานวิจยั นี้
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริงทัง้ ในบทบาทของ
แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เพื่อให้เกิดประโยชน์ 3 ด้าน
ได้แก่ ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย โดยผูท้ ไ่ี ม่มยี าเหลือใช้ทบ่ี า้ นก็จะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่
ถูกต้อง การรับประทานยาผิดขนาด หรือการรับประทานยา
ที่เ สื่อ มสภาพ ที่อ าจจะก่ อ ให้ เ กิด อัน ตรายกับ ผู้ ป่ วยได้
ประโยชน์ต่อองค์กร ทาให้ลดมูลค่ายาทีต่ ้องสูญเสียทิง้ จาก
การที่ผู้ป่วยนายาเหลือใช้ไปทิ้งขยะ เผาทิ้ง หรือเก็บไว้ท่ี
บ้ า นจนยาเสื่อ มสภาพ ประโยชน์ ต่ อ ระบบบริก าร โดย
กระบวนการรับยาเหลือใช้คนื จากผูป้ ่ วยจะเป็ นช่องทางการ
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ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาและการค้นหาปั ญหาการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วยได้ นาไปสู่กระบวนการรักษาทีเ่ หมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยแต่ละราย ทาให้เกิดผลการรักษาทีด่ ไี ด้
การศึกษานี้มขี อ้ จากัด คือ เนื่องจากผู้ช่วยวิจยั ที่
เก็บข้อมูลเป็ น อสม. จึงอาจส่งผลทาให้การเก็บข้อมูลยา
เหลือใช้ทไ่ี ด้อาจน้อยกว่าความเป็ นจริงเพราะผูป้ ่ วยบางราย
อาจไม่ไว้ใจในการให้ขอ้ มูลทัง้ หมดกับ อสม. ในการศึกษา
ครัง้ ต่อไปควรมีการอบรมวิธกี ารเก็บข้อมูล และเทคนิคใน
การค้นหาข้อมูลให้กบั อสม. ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
มากขึน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริงจากผู้ป่วยอย่างครบถ้วน
ส่ว นในการสัม ภาษณ์ ผู้ป่ วยโดยผู้วิจ ัย นัน้ ในบางค าถาม
ผูป้ ่ วยอาจไม่ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงทัง้ หมดเพราะผูป้ ่ วยบางราย
กลัวว่าจะถูกตาหนิหากมีการตอบคาถามในเชิงลบ ในการ
วิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรให้บุคคลอื่นทีม่ คี วามเข้าใจเรื่องระบบ
การให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ วยท าการสั ม ภาษณ์ และทุ ก ครั ง้ ที่
สัม ภาษณ์ ค วรสวมใส่ ชุ ด ล าลองสุ ภ าพเพื่ อ ให้ ผู้ ป่ วยมี
ความรู้สกึ ว่าข้อมูลที่ให้มาไม่มผี ลกระทบต่อการรับบริการ
ของผู้ ป่ วย การศึ ก ษานี้ ไม่ ร วมถึ ง การหาปั ญหาใน
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วยจากทีมผู้ปฏิบตั งิ านใน รพ.สต. ที่มี
ความเกี่ย วข้อ งกับ ผู้ป่ วยโรคเบาหวานและมีโ อกาสพบ
ปั ญ หายาเหลือ ใช้ม ากเช่ น กัน ในการศึก ษาครัง้ ต่ อ ไปจึง
แนะนาว่าควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบตั ิงานในส่วนของ
รพ.สต. ร่วมด้วย นอกจากนี้การศึกษานี้ไม่สามารถระบุได้
ว่าปั ญหายาเหลือใช้เกิดจากสาเหตุใดเป็ นสาเหตุหลัก และ
สาเหตุ ใ ดเป็ นสาเหตุ ร อง จึ ง ท าให้ ก ารเสนอแนวทาง
แก้ ปั ญ หายัง ไม่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก ประเด็น แนวทางการ
แก้ ปั ญหายาเหลื อ ใช้ ท่ี น าเสนอในงานวิจ ัย นี้ เ ป็ นเพีย ง
เครื่องมือที่ยงั ไม่ถูกนามาทดสอบจริง จึงยังไม่อาจทราบ
ประสิทธิภาพของระบบการแก้ปัญหายาเหลือใช้ดงั กล่าวได้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงพยาบาลวานร
นิวาส และหัวหน้าฝ่ ายเภสัชกรรมทีใ่ ห้การสนับสนุ นในการ
ทาวิจยั ครัง้ นี้ ขอขอบคุณผู้ป่วยเบาหวานทุกคนที่เข้าร่วม
การศึ ก ษา รวมถึ ง แพทย์ เภสัช กร พยาบาลวิ ช าชี พ
เจ้า หน้ า ที่ส าธารณสุ ข และอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ที่ใ ห้
ความอนุ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ก ั บ งานวิ จ ั ย
การศึกษาครัง้ นี้ได้รบั ทุนสนับ สนุ นจากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม และทุ น สนั บ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ย

โครงการวิจ ัย ของนิ สิต ปริญ ญาโท จากบัณ ฑิต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารอ้างอิ ง
1. American Diabetes Association. Standards of medical care in
diabetes 2015. Diabetes Care. 2015;38:37-49.
2. Champoonot P, Suwannaprom P, Chowwanapoonpohn H.
Leftover drugs and drug behavior of people in Chiang Mai
province. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal.
2011;6:105-11.
3. Pisutthikosan C. Prevalence and factors related to leftover
medicine in patients with type 2 diabetes mellitus at
Prachasamosorn community medicine unit, Khonkaen
province [master thesis]. Khonkaen: Khonkaen University;
2014.
4. Nimsai W. Amount, price and causes of diabetic drugs
returned by diabetic patients at Bangkhla Hospital,
Chachoengsao Provice. Journal of Phrapokklao Nursing
College 2009;21:23-31.
5. Mackridge AJ. Medicines non-use in primary care
[dissertation]. Birmingham: University of Aston; 2005.
6. Jaroenpan J, Tansakul C. Health behavior. 6th ed. Mahasarakham: Klungnanwitthaya; 2007.
7. Becker MH. The health belief model and sick role behavior.
Health Educ Monogr 1974;2:409-19.
8. Sota J. Applications of concepts and theories to develop
health behavior. Khonkaen: Khonkaen university; 2014.
9. The National Patient Safety Agency, National Health
Services. Root cause analysis toolkit [online]. 2009 [ cited
May 5, 2017] . Available from: www.npsa.nhs.uk/health/re
sources/root_cause_analysis.
10. Kittboonyakun P. Improving the management of chronic pain:
using root cause analysis to inform a strategy for
pharmaceutical care [dissertation]. Aberdeen: University of
Aberdeen; 2010.

11. Cochran WG, Cox GM. Experimental designs. 2nd ed. New
York: John Wiley and Sons; 1957.
12. Braund R, Gn G, Matthews R. Investigating unused
medications in New Zealand. Pharm World Sci. 2009; 31:
664-9.
13. Kengganpanich T, Leerapan P, Kengganpanich M,
Nunthasen K, Lattanand K. Factors related to herbal
consumption for controlling blood sugar of patients with type
2 diabetes mellitus. Journal of Boromarajonani College of
Nursing 2015; 31:13-25.
14. Suwannaprom P, Niamhun N, Champoonot P, Phosupa C,
Chowwanapoonpohn H, Supakul S, et al. Items and value of
household leftover medicine for chronic conditions at SansaiLuang sub-district, Sansai district, Chiang Mai province. Thai
Pharmaceutical and Health Science Journal. 2012;7:22-8.
15. Chaiyakunapruk N, Nimpitakpong P, Jeanpeerapong N,
Dilokthornsakul P. A study of the size and impact of drug
possession exceeding necessary policy recommendations
and solutions. Phitsanulok: Naresuan University; 2012.
16. Sirithanawutichai T, Wongsauwasup A, Nopthuan W,
Krueanak T. The effectiveness of village health volunteers in
Muang district, Mahasarakham province making visits to the
homes of diabetes mellitus patients. Journal of Science and
Technology Mahasarakham University. 2013;29:439-45.
17. Tunpichart S. Effectiveness of pharmacist home health care
for type 2 diabetes in Bangkok metropolitan: A community
base study [dissertation]. Chulalongkorn: University of
Chulalongkorn; 2011.
18. World Health Organization. Guidelines for medicine donations [online]. 2011 [ cited Jun 7, 2017] . Available from:
apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 44647/ 1/ 9789241501989_
eng.pdf.

314

